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 مقدمة  
ُعقدت الددرةة التنفيييدا الراةعدا رالندتوس الدج التوداةة رالتنقيدا يف قصدر األمدم جبنيدف،  
. رعقدد االدج بةةدل جلندات عامدا  د   2017شدباط/فرباير  8إىل  6، يف الفدرتة مدن سوينرا

 هيه الدرةة.

 مجلس التجارة والتنمية ااتخذهالتي  اتجراءاإل -نولا  
تحقيق نقصى  -: الطريق إلى الخروج وما بعده 2016تقرير نقل البلدان نمواا،  -نلف 

  (1)ما يمكل تحقيق 
 (64-)  ت 530تليها الستنتاجات المتفق   

 إس جملج التواةة رالتنقيا، 
ةاسددتقراة جدددود مددممر األمددم املتحدددة للتودداةة رالتنقيددا )األر  تدداد( مددن بجدد   إذ يرحدد  

)ةر دددامص عقددد   2020-2011للعقدددد اً تنفيدددي برلويدددات ةر دددامص العقددد  لصددداو بقددد  البلدددداس  دددو 
  ريريب(،اسطنبو (، رمل مراعاة مافي يا و  ريريب )توافق آةاء 

، ب ددد  ح ُزدددرت سدددوو تقددددر جددددرد مدددو اادددررن مدددن قا قدددا بقددد  البلدددداس  دددواً  ي حددد  -1 
 ؛2020من استيفاء معايري ااررن حبلو  عار اً ُيصعِّ  حتقيق هدف م ني  صف بق  البلداس  و  مما

كقوقوعدددا، حققدددس يف الندددنوات اً،  مدددن بس بقددد  البلدددداس  دددو  عدددن قلقددد  يعدددر  -2 
يف  7درس املعدد  املندتددف رهدو اً سدنوياً عقبس اعتقاد ةر امص عق  اسدطنبو   دو ااقج اليت ب

املا ا، ال تر للحد من الفقر املدقل ةننبا كبرية ررضل تلك البلداس على طريق النقو االقتصداد  
 املطرد رالتنقيا؛

ح ومات بق  البلدداس  دواً علدى طدرا سياسدات راسدرتاتيويات  كيلك يشول -٣ 
االقتصدداديا رإ ددران تلددك البلددداس  - شدداملا ةضددرت التضلدد  ةفاعليددا علددى التحددديات االجتقاعيددا

مددن التدقدديل رالت لددف، ريرحدد  ةدددعم شددركاء التنقيددا يف هدديا الشددذس، ةطددر  مندددا تنفيددي  طددا 
 ؛20٣0التنقيا املنتداما لعار 

ةضيدا حتويد   مدن ةنداء قددةااا اا تاجيدا،اً بمهيا م ني بقد  البلدداس  دو  على يمكد -٤ 
، رإقدددداةها علدددى امتصدددا  الصددددمات اااةجيدددا، رحتقيدددق  دددو اقتصددداد  رتنقيدددا اً اقتصدددادااا ةنيوي ددد

 يتنقاس ةاتناع النطا  رالشقو  راالستداما، ا نواماً مل بهداف التنقيا املنتداما؛
ينبضددأ بس يشددق   لددا اً   تدداد ةشددذس بقدد  البلددداس  ددو علددى بس عقدد  األر  يشدددد -٥ 

من األموة مندا است شاف سب  ررسدا   اددد مدن ضدعفدا، ريعدر  عدن تقدديره السدتقراة عقد  
 يف هيا املضقاة؛اً األر  تاد رمناعدت  ألق  البلداس  و 

__________ 

تشدددق  هددديه االسدددتنتاجات املتفدددق عليددددا، ةنددداء علدددى مدددا اتةفدددق عليددد  يف الددددرةة ال ال دددا رالندددتني الدددج التوددداةة  (1)
تلدك الددرةة، مندامها األر  تداد يف تنفيدي ةر دامص العقد  لصداو بقد  البلدداس من جدر  بعقا   ٥رالتنقيا، البند 

 من جدر  بعقا  الدرةة التنفيييا الراةعا رالنتني للقولج. 2، ركيلك البند 2020-2011للعقد   واً 
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ق لتق ينددا مدن حتقيداً على بمهيدا تعييدي الددعم املقددر إىل بقد  البلدداس  دو  شددي -6 
، رةلدددوس مندددتوو بعلدددى مدددن النقدددو 2020بهدددداف ةر دددامص عقددد  إسدددطنبو  رعاياتددد  حبلدددو  عدددار 

رالتنقيا املنتدامني، ركيلك ليتنىن هلا رلشركا دا يف التنقيا حتقيق االستفادة امل لى من املبادةات 
 رالربامص القا قا، مبا يف ذلك القراةات الوتاةيا ذات الصلا ملنظقا التواةة العامليا؛

للتنقيدا، مبدا يف اً علدى بمهيدا تند ري التقويد  مدن  يدل املصدادة املناسدبا دعقد يشددد -7 
 ذلك تعبئا املواةد احملليا، راملناعدة اا ا يا الرمسيا، راالست قاة األجنيب املباشر، رالتحوي ت اااصا؛

للودددات املامددا علددى الصددعيد ال نددا أ علددى دعقدددا املتواصدد ،  يعددر  عددن تقددديره -8 
دة ال سددديقا تلدددك الددديت رفدددس ةدددالتيار العديدددد مدددن البلدددداس املتقدمدددا ةاملندددتوو املندددتددف للقنددداعر 

القدومأ اا دال لصداو بقد  البلدداس  دواً،  د لدايف املا ا من  0.20-0.1٥اا ا يا الرمسيا رقدةه 
ريشددول ااددددات األ دددرو علددى ةدددي  قصددداةو جددددها لتحقيدددق األهدددداف املتفددق عليددددا الدددواةدة يف 

 ؛على بمهيا الندوت ةنوعيا املناعدة املقدما إىل بق  البلداس  واً اً ةر امص عق  اسطنبو ، مشدد
بس على األر  تاد، يف إطاة راليت ، بس يعيت عقل  دعقاً ألق   من جديد يمكد -٩ 
التقدد ، مددن  دد   بةكا دد  املتق لددا يف البحدد، رالتحليدد ، رةندداء توافددق ا ةاء، رالتعددارس اً البلددداس  ددو 

مدددن بجددد  االسدددتقراة يف تنفيدددي  يدددل جمددداالت األرلويدددا ذات الصدددلا مدددن ةر دددامص عقددد  اسدددطنبو ، 
 فيدا املتعلقا ةالنفاذ إىل األسوا ، رقواعد املنشذ، رااعفاء املتعلق ةقطاع اادمات؛ مبا

إىل األر  تدددداد بس يددددنظم، يف إطدددداة اجتقاعددددات بفرقددددا ااددددرباء القا قددددا،  يطلدددد  -10 
لل ددرباء بحدداد  النددنا ي ددر  ملناقشددا سددب  ررسددا   االةتقدداء مبنددتوو تنفيددي اادداالت اجتقاعدداً 

ددددي علددددى بهدافدددد  رعاياتدددد  املتعلقددددا  ذات األرلويددددا املتفددددق عليدددددا يف ةر ددددامص عقدددد  اسددددطنبو ، ريرك 
 يف الصادةات العامليا؛اً ةالقدةات اا تاجيا رمضاعفا حصا بق  البلداس  و 

البلداس الناميا األ رو القادةة إىل جتديدد مدواةد صدندر  اادات املاما ر  يدعو -11 
الددي  يشدد   بداة هامددا يوألفدددا األر  تدداد ليلدديب اً األر  تدداد االسددتئقاا لصدداو بقدد  البلددداس  ددو 

 ؛ةنرعا رفعاليا الطلبات املتيايدة على عقل  الواةدة من بق  البلداس  واً 
ن رمدددا ةعدددده: : الطريدددق إىل اادددرر 2016، داس  ددواً ةتقريدددر بقددد  البلددد زدديع علقددداً  -12 

، رةالتوصدديات النياسدداتيا الددواةدة فيدد ، منددل قاً ةذمهيددا النياسددات حتقيددق بقصددى مددا ي ددن حتقيقدد 
 الراميا إىل ااررن ةعير املواصلا.

 االنا العاما ااتاميا 
 2017شباط/فرباير  8

 البنو  األخرى التي تتطلب مل المجلس اتخاذ إجراء بشأنها  -باء 
 من جدر  األعقا (  ٣)البند 

 تقرير لجنة التجارة والتنمية   
ةتقريدددر اندددا التوددداةة رالتنقيدددا عدددن درةادددا ال امندددا اً بحددداط جملدددج التوددداةة رالتنقيدددا علقددد -1

 .TD/B/C.I/40 ةصيضت  الواةدة يف الوثيقا
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 تقرير لجنة الستثمار والمشاريع والتنمية   
االسدت قاة راملشداةيل رالتنقيدا عدن درةادا ال امندا ةصديضت  بحاط االدج علقداً ةتقريدر اندا  -2

 ، ربي د االستنتاجات املتفق عليدا الواةدة في .TD/B/C.II/33الواةدة يف الوثيقا 

 مسائل نخرى  -جيم 
 من جدر  األعقا (  ٤)البند 

اقرتحدد  ، رافددق جملددج التودداةة رالتنقيددا علددى اتبدداع ،ددص ذ  مددرحلتني، البندددهدديا يف إطدداة  -٣
 (.TD/519/Add.2ة يج االج، يف تنفيي مافي يا و  ريريب )

ررافدددق االدددج علدددى العناصدددر التاليدددا للقرحلدددا األرىل مدددن تفعيددد  بفرقدددا اادددرباء اد وميدددا  -٤
) ( ر) ( مددن مافي يددا و  دددريريب، رمددا يتصددد  100يتني للفقددرتني الفدددرع الدرليددا ااديدددة، رفقددداً 
 ةيلك من منا  :

اجتقاعات اارباء املتعددة الننوات اداليا، رهدأ سدتا، تظد  مواضديل من ةني  )ب( 
رذلدددك ةالننددبا إىل اجتقدداع اادددرباء اً، اجتقاعددات ااددرباء املتعدددددة النددنوات كقددا هدددو مقددرة حاليدد

املتعدددد النددنوات ةشددذس االسددت قاة راالةت دداة رتنظدديم املشدداةيل مددن بجدد  ةندداء القدددةات اا تاجيددا 
جتقدداع راجتقدداع اادرباء املتعدددد الندنوات املعدد  ةالندلل األساسدديا رالتنقيدا، رارالتنقيدا املندتداما، 

راجتقددداع اادددرباء املتعددددد الندددنوات  ،اادددرباء املتعددددد الندددنوات ةشدددذس التوددداةة رااددددمات رالتنقيدددا
اارباء املتعددد  الندنوات اً رتينري التواةة. رسُيدمص اجتقاع ةشذس النق  راللوجنتيات التواةيا

قيددددداس، رمهدددددا اجتقددددداع اادددددرباء املتعددددددد الندددددنوات ةشدددددذس تعييدددددي الت امددددد  رالتعدددددارس يف امليدددددداس املتب
االقتصدداد ، راجتقدداع ااددرباء املتعدددد النددنوات ةشددذس تعييددي البيئددا االقتصدداديا املواتيددا علددى  يددل 
 املنتويات لدعم التنقيا الشاملا راملنتداما، يف اجتقاع  رباء راحدد متعددد الندنوات. رسيصدب 
هيا االجتقاع املدمص اجتقاع اارباء املتعددد الندنوات ةشدذس تعييدي البيئدا االقتصداديا املواتيدا علدى 
 يددددددل املنددددددتويات لدددددددعم التنقيددددددا الشدددددداملا راملنددددددتداما رةشددددددذس الت امدددددد  رالتعددددددارس يف امليددددددداس 

 ؛لك من دمص املواضيل اليت سيضطيدااالقتصاد ، مل ما يرتت  على ذ
تظد  ا تصاصدات اجتقاعدات اادرباء املتعدددة الندنوات علدى ةناء على ذلك،  ‘1‘ 

مدددا هدددأ عليددد ، ةاسدددت ناء األجدددياء املنطبقدددا مدددن ا تصاصدددات اجتقددداع أ اادددرباء 
املتعدد  الننوات املدجمني اليت ستنطبق على م و  ات اجتقداع اادرباء املتعددد 

 ؛ليرر هلا ةإعادة النظر فيدا دةءاً التدراجيا الاً ةهناً، الننوات املدمص حدي 
موضدوعات اجتقداع فريدق اادرباء األحداد  الندنا من ةدني من املتوقل بس ي وس  ‘2‘ 

 . (2)بحد  واتص درةة االج التنفيييا الراةعا رالنتني 2017لعار 
، سدديعد ة دديج االددج، مبندداعدة األما ددا، (٣)خبصددو  عقليددا التف ددري املقرتحددا ) ( 

 مدن شدذ،ا بس تنداعد األر  تداد علدى حتندني بسدالي  دةاسدا استقصدا يا تركدي علدى ااوا د  الديت
عقلدد  رترسدديع رضددع  ليددتق ن مددن التنفيددي ال امدد  ملافي يددا و  ددريريب رعلددى بس زنددن اسددتعداده 
للددرةة القادمددا للقدممر الددي  يُددنظم كد  بةةددل سدنوات. رسددتعقم الدةاسددا االستقصدا يا علددى  يددل 

__________ 

 ا ظر الفص  األر  بع ه. (2)
 ، رخباصا الفص  ال اا، الفرعاس بلف رحاء.TD/B/63/7ا ظر  (٣)
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ر  األعضدداء عليدددا. رُشددوعس  يددل الدددر  الدددر  األعضدداء، مددل تل دديج النتددا ص رإطدد ع الددد
 ؛املشاةكا يف الدةاسا االستقصا يااألعضاء على 

على بس مشررع صيضا االستنتاجات املتفق عليدا ةشذس بق  اً رافق االج بيض )ن( 
الدددي  عقدددم علدددى الددددر  األعضددداء مقبدددو  ربس املشدددارةات سدددتبدب ةشدددذس مضدددقو،ا، اً البلدددداس  دددو 

 ؛رالنتني الج التواةة رالتنقيا نتان بثناء الدرةة التنفيييا الراةعاهبدف التوص  إىل است
قدددق، رافدددق االدددج علدددى ا تتدددار العقددد  ةشدددذس  )د(  يف ضدددوء التقددددر اايدددد الدددي  حت 

، إىل 2017شددباط/فرباير  28ا تصاصددات فريق ددأ ااددرباء اد ددوميني الدددرليني ااديدددين حبلددو  
 ؛الننوات لألعوار األةةعا القادماملتعددة جا   ةر امص عق  اجتقاعات اارباء ا

التددير االددج كدديلك ةاسددتئناف العقدد  علددى تلددك اال تصاصددات ةُعيددد ا تتددار  ( )ه 
الدددرةة التنفيييددا، رتركيددي اادددود  دد   الدددرةة التنفيييددا علددى التوصدد  إىل توافددق يف ا ةاء ةشددذس 

  .االستنتاجات املتفق عليدا خبصو  بق  البلداس  واً 
رةوج  عدار، رافدق االدج علدى بس املرحلدا ال ا يدا مدن تفعيد  مافي يدا و  دريريب، ب  تنشديع  -٥

علدى اً آليا األر  تاد اد وميا الدرليا، ستتق   يف سلنلا من جلنات تباد  األف اة. ررافدق بيضد
  املتعلقداس رسيفص د  الدندص رااددر  الديماً. بس املرحلا ال ا يا لن تبدب حىت تنتددأ املرحلدا األرىل كليد

 .2017ةاملرحلا ال ا يا يف بقر  رقس مم ن ةعد ا تتار املرحلا األرىل حبلو  ،ايا شباط/فرباير 

 موجز الرئيس -ثانياا  
 الجلسة العامة الفتتاحية -نلف 

شدد  ا   األمني العار لألر  تاد يف ةيا   االفتتاحأ على تيايد الددال   علدى بس بهدداف  -6
)ةر ددامص عقدد  اسددطنبو ( مددن بجدد   2020-2011للعقددد اً لصدداو بقدد  البلددداس  ددو ةر ددامص العقدد  

 ددو الندداتص احمللددأ اا ددال رااددررن سددتفوثت. رالوضددل مب اةددا دعددوة عاجلددا إىل جتديددد الدددعم الدددرل 
 قدددداً رتعييدديه. رإذا كا دددس تدددفقات املندداعدة اا ا يددا الرمسيدددا إىل بقدد  البلددداس  ددو اً ألقدد  البلددداس  ددو 
مددن اً تقريبدد ممدداث ً اً مبلضدداً مليدداة درالة يف النددنا، فددإس هدديه البلددداس تفقددد حاليدد 20ةلضددس بك ددر مددن 

ةنب  التداةري التقييديا اليت تفرضددا ةلدداس جمقوعدا العشدرين. ربشداة اً حي، إيرادات التصدير سنوي
عددن توقيددس  ررجدددا،  إىل بس الطريقددا الدديت هبددرن هبددا بقدد  البلددداس  ددواً مددن هدديه الفئددا ال تقدد  بمهيددا

دددر ةدددذس الت نولوجيدددا تظددد  دادلقدددا املفقدددودةد مدددن سلندددلا دبدراتد تنقيدددا هددديه البلدددداس. ردعدددا  رذك 
 .اادات املاما إىل جتديد مواةد صندر  األر  تاد االستئقاا لصاو بق  البلداس  واً 

تفعيدد  فريق ددأ رحدد،   ا دد  األمددني العددار كدديلك الوفددود علددى التوصدد  إىل اتفددا  ةن دداء ةشددذس  -7
، 2016 اارباء اد وميني الددرليني اللديين ب شدئا يف الددرةة الراةعدا عشدرة لألر  تداد يف  دريريب يف عدار

 رح، الدر  األعضاء على توضي  ال يفيا اليت ينبضأ بس يفع   هبا األر  تاد الفريقني امليكوةين.
: الطريق إىل اادررن 2016، اً تقرير بق  البلداس  و ر    عرت بما ا األر  تاد ةشذس  -8

، بعدر  مددير شدعبا بفريقيدا ربقد  البلدداس  دواً رالدربامص حتقيدق بقصدى مدا ي دن حتقيقد  - رما ةعده
عن التيام  ةدعم الدر  األعضاء يف حتقيدق بهددافدا اً، اااصا التاةعا لألر  تاد، الي  عني  مم ر 

لألر  تددداد ةسدددا   التقريددر األساسددديا ربهدددم التدداةل اً اا ا يددا. رادددج ة دديج قندددم بقددد  البلددداس  دددو 
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فقدع يُتوقدل بس اً ةلدد 16على بس التوقعات ااحصدا يا تشدري إىل بس اً توصيات  النياساتيا، مشدد
علدددى بس تدددداةري الددددعم اً . رشددددد بيضددد2021يندددتويف ةشددد   كامددد  معدددايري اادددررن حبلدددو  عدددار 

كافيا رعري فعالا ةالننبا للتحديات اا ا يدا الديت تبدر عري  اً الدرل القا قا لصاو بق  البلداس  و 
 تواجددا هيه البلداس.

مث بدىل مم لددددو ااقوعددددات ااقليقيددددا رالوفددددود التاليددددا ةبيا ددددات:  دوةيددددا تنيا يددددا املتحدددددة،  -٩
رالصددني؛ رةددنض ديل، ةاسددم بقدد  البلددداس  ددواً؛ رالنددوداس، ةاسددم  77 الدددمتحدثددًا ةاسددم جمقوعددا 

يقيدددا؛ رةرةدددادر ، ةاسدددم جمقوعدددا ةلدددداس بمري دددا ال تينيدددا رمنطقدددا البحدددر ال ددداةييب؛ ااقوعدددا األفر 
رةاكنتاس، ةاسم جمقوعا آسيا راحمليع اهلادئ؛ راالحتاد األرةريب، ةاسم االحتاد رالددر  األعضداء 
فيددد ؛ رمصدددر، ةاسدددم ااقوعدددا العرةيدددا؛ رالياةددداس، ةاسدددم جمقوعدددا الددددر  املتقدمدددا عدددري املنضدددقا إىل 

اد األرةريب )جندد ا ي(؛ رالفلبددني، ةاسددم ةاةطددا بمددم جنددو  شددر  آسدديا؛ رةرةددادر ، ةاسددم االحتدد
الدددددر  اايةيددددا الصددددضرية الناميددددا؛ رإسددددتو يا، ةاسددددم ااقوعددددا دا ؛ رالصددددني؛ ربرعندددددا؛ رإثيوةيددددا؛ 
راايا ددددر؛ ر يبددددا ؛ ردرلددددا فلنددددطني؛ رتددددو ج؛ راملضددددر ؛ رتشدددداد؛ رالواليددددات املتحدددددة األمري يددددا؛ 

 املتحدة لربيطا يا العظقى رآيرلندا الشقاليا. راملقل ا
ربشادت الوفود ةذما ا األر  تاد على  وعيا ررجاها البحد، رحتليد  النياسدات ال اقد   -10
رعلددددى اقرتاحدددددا توصدددديات رجيدددددا رملقوسددددا ةشددددذس  ،2016لعددددار اً تقريددددر بقدددد  البلددددداس  ددددو يف 

لتقريددر أل د  عداق القضدايا ااننددا يا النياسدات، بيدداا معظدم الوفدود. ربثنددس ةعدد الوفدود علدى ا
صراحا. ل ن معظم الوفود الحظس ةقلق بس بةةعا ةلداس فقدع هدأ الديت م ندس مدن اادررن مدن 

حىت ا س. رح س رفود عديدة ااتقل الدرل على تيادة فعاليا تدداةري الددعم اً فئا بق  البلداس  و 
رصد رالتقييم النليقاس لتلك التداةري. ردعدا بحدد ، مل اقرتاس ذلك ةالالدرل جتاه بق  البلداس  واً 

يف جمدددا  ااددددمات يف إطددداة اً املنددددرةني إىل التفعيددد  ادقيقدددأ ملدددن  ااعفددداءات ألقددد  البلدددداس  دددو 
 االتفا  العار ةشذس التواةة يف اادمات.

ربعددر  عددددد مدددن الوفدددود راملنددددرةني عدددن األسددف ةشدددذس تبددداطم النقدددو العددداملأ راسدددتقراة  -11
حيد، اففدد اً، خماطر الرتاجل االقتصاد . فقد تذثر ةالفع  بداء النقو يف بق  البلدداس  دو رجود 

يف املا ا املنتددفا يف ةر امص عق  اسطنبو . كقدا بعرةدس الوفدود عدن قلقددا  7إىل ما درس  نبا 
قا قدا إتاء التوق ل ةذ   من عري املرج  حتقيق بهداف ةر امص عق  اسطنبو  املتعلقا ةدااررن مدن ال

اً، . ربةرت الوضل كيلك اداجا إىل تعييي تداةري الدعم الدرل ألق  البلدداس  دو 2021حبلو  عار 
. 20٣0ألس هيه البلدداس هدأ ميدداس اال تصداة بر اهلييدا خبصدو   طدا التنقيدا املندتداما لعدار 

س ممهلددا لددن ت ددو اً ربعددر  ةعددد املندددرةني عددن قلقدددم مددن بس معظددم البلددداس األفريقيددا األقدد   ددو 
. رشددددد منددددر  آ دددر علدددى ااددددود الددديت يبددديهلا ةلدددده 2021لل دددررن مدددن القا قدددا حبلدددو  عدددار 

 لل ررن من هيه الفئا رحتقيق التنقيا املنتداما. 
ردعددددا مم دددد  إحدددددو ااقوعددددات ااقليقيددددا إىل التشددددضي  الفعددددا  لبنددددك األمددددم املتحددددددة  -12

جمقوعددا إقليقيددا ب ددرو ب دد  ينبضددأ تعييددي برجدد  للت نولوجيددا لصدداو بقدد  البلددداس  ددواً. رذكددر مم دد  
التآتة رجتن  االتدراجيا عند تشضي  ةنك الت نولوجيا. ردعس جمقوعا إقليقيدا ب درو إىل جتديدد 

ربشداةت جمقوعدا إقليقيدا ب درو إىل اً. مواةد صندر  األر  تاد االستئقاا لصاو بق  البلداس  دو 
اديي النياسايت فيدا من بج  الفعاليا يف حتقيق الضايات ينبضأ بس تُبقأ على اً بس بق  البلداس  و 

. ربشددداة مم ددد  جمقوعدددا 20٣0الدددواةدة يف ةر دددامص عقددد  إسدددطنبو  ر طدددا التنقيدددا املندددتداما لعدددار 
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إقليقيددا ب ددرو إىل الدددرة ااددا  الددي  ينبضددأ بس تضددطلل ةدد  النندداء يف التحددو  البنيددو  يف بقدد  
ات علدى بمهيدا تقاسدم اادربات ربفضد  املقاةسدات احملليدا رشددد مم د  إحددو ااقعيداً. البلداس  دو 

 .اليت قد ت وس مفيدة لتنقيا بق  البلداس  واً 
رح دددس رفدددود عددددة علدددى تنفيدددي مافي يدددا و  دددريريب ةفعاليدددا مدددن بجددد  تنشددديع األر  تددداد  -1٣

 رتفعي  بفرقا اارباء اد وميا الدرليا املتفق عليدا     درةة املممر الراةعا عشرة. 
ربعدددر  ةعدددد املنددددرةني عدددن قلقددددم إتاء تيايدددد الشددد ور يف النظدددار املتعددددد األطدددراف،  -1٤

ركرةرا الدعوة إىل املييد من التعارس الدرل البناء، مبا يف ذلك مدن  د   التعدارس فيقدا ةدني ةلدداس 
اانددو  رتوثيددق تنندديق النياسددات علددى الصددعيد ااقليقددأ. ربشدداة مندددر  آ ددر إىل ضددعف بقدد  

بمددار تقلبددات بسددعاة النددلل األساسدديا راداجددا إىل تيددادة التنويددل االقتصدداد . ربلقددى اً  ددو  البلددداس
مم   إحدو ااقوعات ااقليقيدا الضدوء علدى مدواطن الضدعف االقتصداديا رالبيئيدا اااصدا للددر  

ربعدددر  عدددن قلقددد  إتاء مندددتقب  اً، مدددن بقددد  البلدددداس  دددو اً اايةيدددا الصدددضرية الناميدددا الددديت هدددأ بيضددد
 اعااا املاليا.صن
مددددل  طددددا عقدددد   ماشددددياً ، رسددددلطس ةعددددد الوفددددود الضددددوء علددددى بس ألقدددد  البلددددداس  ددددواً  -1٥
يف تعبئا التقوي  من بج  التنقيا. رةينقا تعد تدفقات املناعدة اا ا يا اً ة ينياً بةاةا، درة  بديج

ةات األجنبيددا املباشددرة بس االسددت قااً كبددرية، الحظددس هدديه الوفددود بيضدداً  الرمسيددا إىل بقدد  البلددداس  ددو 
رالتحدددوي ت املاليدددا ضددد قا كددديلك رينبضدددأ بس تلقدددى االهتقدددار الواجددد ، مدددل إةدددرات الددددرة اهلدددار 

رالندددوت هبددا اً للقطدداع ااددا  يف الوقددس  فندد . رذكددر بحددد الوفددود بس شددواع  بقدد  البلددداس  ددو 
 ينبضأ بس ي و ا يف صقيم عق  األر  تاد.

 االجتقدداع علددى التوصدد  إىل اتفددا  ةن دداء ةشددذس منددا   رح ددس رفددود ك ددرية املشدداةكني يف -16
املييا يا راملنا   املاليا، يُدةن يف استنتاجات الدرةة املتفق عليدا، ةضيا م ني األر  تاد من تنفيدي 

)دد(. ٥٥ي يددددا و  ددددريريب، رخباصددددا الفقددددرة مددددل األرلويددددات ااديدددددة احملددددددة يف مافاً راليتدددد  ماشددددي
 ملواةد ال افيا لألر  تاد يف هيا الصدد.إىل توفري ااً ردعس بيض

)دد(، قددمس بما دا األر  تداد ٥٥ةدالفقرة رلتبديد الشواع  املتعلقا ةاملييا يدا فيقدا يتصد   -17
الدديت قُدددمس إىل  201٩-2018حملددا عامددا عددن عقليددا املييا يددا الرب اجميددا املقرتحددا لفددرتة النددنتني 

املت دية يف الددرةة الراةعدا رالندبعني للفرقدا العاملدا  مقر األمم املتحدة يف  يويوةر، عق  القدراةات
املعنيا ةااطاة االسرتاتيوأ راملييا يدا الرب اجميدا، رالددرةة ال ال دا رالندتني الدج التوداةة رالتنقيدا يف  

. ريعقددد  م تددد  هبطددديع الدددربامص راملييا يدددا رادنددداةات يف الوقدددس 2016كدددا وس األر /ديندددقرب 
ني العدددار لألمددم املتحددددة، علددى التوفيدددق ةددني فدددرادو املقرتحددات رةقدددم الددراهن، حتددس مندددمرليا األمدد

. 2016الت طددديع ال لدددأ الدددي  بقرتددد  ااقعيدددا العامدددا لألمدددم املتحددددة يف كدددا وس األر /ديندددقرب 
للققاةسددا الندداةقا، ةعددد  شددر األمددم املتحدددة مليمددا املييا يددا لتنظددر فيدددا اللونددا االستشدداةيا اً ررفقدد

  يددددا راللونددددا ااامنددددا رااقعيددددا العامددددا، سددددتعقد إحاطددددا إع ميددددا يف بيدددداة/لشددددمرس ااداةة راملييا
لعرت العناصر الر ينيا يف مقرتا مييا يا األما ا العاما لألمم املتحدة. رهديه ا ليدا  2017 مايو

ت فدد  االتندددا  ال امددد  لعقددد  جملدددج التوددداةة رالتنقيددا مدددل صددد حيات ااقعيدددا العامدددا رهيئاادددا 
منمرليا األمني العار لألمدم املتحددة عدن إعدداد مقدرتا املييا يدا املوحددة ل د   الفرعيا، ركيلك مل

 األما ا العاما لألمم املتحدة لتنظر في  الدر  األعضاء. 
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مدن  قصدا،ا  ةشذس اال طباع عن تيادة مييا يا األر  تاد، ةدالً اً رطل  بحد الوفود توضيح -18
. ربرضدددحس 2016العامدددا تعدددود إىل كدددا وس األر /ديندددقرب إىل رثيقدددا مدددن رثدددا ق ااقعيدددا اً اسدددتناد

يف إطدداة اً، لدددعم بهددداف التنقيددا املنددتداما حتديددد ممقتدداً  بما ددا األر  تدداد بس األر  تدداد تلقددى مددوي ً 
. رلتلبيددا طلدد  قدمدد  رفددد آ ددر، 20٣0عقليددا مويدد  التنقيددا رتنفيددي  طددا التنقيددا املنددتداما لعددار 

للددر  األعضداء يف اً يا عن املييا يدا املعتقددة سدتعقد يف جنيدف بيضدبكدت األما ا بس إحاطا إع م
األر  تدداد، ألس إم ا يددا اففددات مييا يددا األمددم املتحدددة منددتقرة، األمددر الددي  قددد يددمثر يف التنفيددي، 
 رألس املييا يا الندا يا لألر  تاد حتدثد ةناء على التعليقات الواةدة من األما ا العاما لألمم املتحدة. 

 -: الطريق إلى الخرروج ومرا بعرده 2016تقرير نقل البلدان نمواا، : حلقة نقاش -باء 
  تحقيق نقصى ما يمكل تحقيق 

 ( 2)البند 
عقد جملج التواةة رالتنقيا حلقا  قاش ةشذس الطاقدا املندتداما مدن بجد  التحدو  البنيدو   -1٩

فريددق املناقشددا اململددف مددن  ددرباء مددن رقدددر ة دديج االددج يف ةيا دد  االفتتدداحأ اً. يف بقدد  البلددداس  ددو 
القطددداع اادددا ، راندددا األمدددم املتحددددة االقتصددداديا ألرةرةدددا، رجامعدددا فريمو دددس )الواليدددات املتحددددة 
األمري يددا(، راملعدددد الدددرل للتنقيددا املنددتداما، ررحدددة البيئددا رالتودداةة التاةعددا لرب ددامص األمددم املتحدددة 

تاً بمهيا الطاقدا يف اً قنم بق  البلداس  و للبيئا، ربما ا األر  تاد. رافتت  ة يج  ةاألر  تاد املناقشا ُمربر
 ريف تقدمدا مو حتقيق بهداف التنقيا املنتداما.اً التحو  البنيو  يف بق  البلداس  و 

اً رمشلددددس عددددررت املشدددداةكني املنددددا   التاليددددا: )ب( هي ليددددا الطاقددددا يف بقدددد  البلددددداس  ددددو  -20
ولوجيددا؛ ) ( قطدداع الصددناعات االسددت راجيا املرتبطددا ةالطاقددا يف بقدد  ر ياةااددا النياسدداتيا الت ن

؛ )ن( البعدددد ااننددداا الدددي  يقدددور عليدد  األثدددر ااطدددايب للحصدددو  علدددى الطاقدددا علدددى البلددداس  دددواً 
؛ )د( تفعيد   يداةات ديناميدا لنياسدات الطاقدا يف بقد  التنقيا الطويلا األج  يف بق  البلداس  دواً 

؛ ( إم ا ددددات الطاقددددا املتوددددددة يف مددددييص الطاقددددا املنددددتقبلأ ألقدددد  البلددددداس  ددددواً ؛ )هالبلددددداس  ددددواً 
رمدددن املندددا   اً. درة التدددداةري التواةيدددا رالبيئيدددا يف جمدددا  الطاقدددا املندددتداما ألقددد  البلدددداس  دددو  )ر(

طفدددددرة يف هي ليدددددا اً النياسددددداتيا اهلامدددددا الددددديت حُب دددددس مددددددو إم ا يدددددا بس حتقدددددق بقددددد  البلدددددداس  دددددو 
تداما، رالعوامددد  املنددداعدة، راددددواجي الددديت تواجدددددا يف ذلدددك؛ رمدددا إذا كا دددس هندددار املنددد الطاقدددا

؛ ع قات هاما ةدني الدديناميات اانندا يا رتيدادة فدر  ادصدو  علدى الطاقدا يف بقد  البلدداس  دواً 
بس تددتعلم مددن النواحددات راا فاقددات مددن البلددداس الناميددا اً رمددا إذا كدداس ي ددن ألقدد  البلددداس  ددو 

يف مدددييص ال درةددداء اً هامددداً رمدددا إذا كددداس ي دددن ملصدددادة الطاقدددا املتودددددة بس تدددمد  درة  األ دددرو؛
رالعوامد  الديت طد  مراعاادا؛ ركيدف ي دن ب دي االعتبداةات التواةيدا اً املنتقبلأ ألقد  البلدداس  دو 

 .رالبيئيا يف ادنباس للتذثري يف مييص الطاقا ألق  البلداس  واً 
ألر  تاد لرتكيدي فريدق املناقشدا علدى مواضديل جدددة. ربةدرترا بمهيدا ربشاد مندرةوس عدة ةا -21

اً. الطبيعا ادناسدا رالشداملا للطاقدا احددات التحدو   البنيدو  رحتقيدق التنقيدا يف بقد  البلدداس  دو 
علددى تشددويع  برجدد  التددآتة ةشددذس مصددادة الطاقددا املتوددددة علددى  طددا  األما ددا اً ربشددادرا ةدد  بيضدد

دة، كقددا يتضد  مددن مشداةكا مت لقددني مدن ُشددع  األر  تداد األ ددرو رهيئددات العامدا لألمددم املتحد
األمم املتحدة رةراجمدا. ربعر  بحد املندرةني عن تقديره القاء عررت الفريق الضدوء علدى بم لدا 

للدتعل م. ربثددىن اً مدقداً علدى اا فاقدات يف مشداةيل الطاقدا املتودددة، ألس اا فاقددات م د  مصددة 
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يف النقاش ةشذس مصادة الطاقدا املتودددة، ربسددم اً األر  تاد أل   بحرت تقدممندر  آ ر على 
علددددى ضددددررةة جتندددد  اً يف تطددددو ة الف ددددر اا ددددا أ ةشددددذس التنقيددددا املنددددتداما رالعوملددددا. رشدددددد بيضدددد

 املناقشات الضيقا يف هيا الصدد.
ادصدو  رسلع مندرةوس عدة الضدوء علدى التوداة  القطريدا يف ةلددا،م يف تيدادة فدر   -22

ةذ واعددددا. رشدددددرا علددى الددددرة ااددامل ةدددني االسدددت قاةات  علددى الطاقدددا راعتقدداد الطاقدددا املتوددددة
العاما رالتنظيم ةاعتباةه اسرتاتيويا فعالا لييادة إم ا ات الوصو  إىل املناطق املعيرلا، ريف الوقس 

دد  فدر  العقد  ريدوفر  فن  استقطا  االست قاة ااا  رحفي االقتصاد احمللأ، األمر الدي  يوجد
قددق رت قددر ة مددن اسددت قاةات يف  الطاقددا لألعقددا  التواةيددا. رضددر  بحددد املندددرةني بم لددا علددى مددا حت 
طاقددددا الريدددداا رالطاقددددا الشقندددديا رالطاقددددا ال درما يددددا رالطاقددددا ادراةيددددا ادددددف إىل تيددددادة  صددددي  

 ةذ واعدا.  الطاقات املتوددة
يقي دد توسديل قطداع الطاقددا اً ة يندد ةوصدف  عدام ً ربشداة منددرةوس عددة إىل  قددج التقويد   -2٣

رالبلددددداس الناميددددا. ررصددددف بحددددد املندددددرةني مويدددد  الت يددددف مددددل تضددددري املنددددا  اً يف بقدددد  البلددددداس  ددددو 
رالت فيدف مددن آثدداةه ةذ دد  بحدد بصددع  اادداالت ةالننددبا للبلدداس الناميددا، ذلددك بس املددواةد املتاحددا 

إىل الركدا ي امل تلفدا الديت اسدتند إليددا مقدرتا ةلدده الدداعأ تيا  عري كافيا إىل حد ةعيد. ربشداة  ال
إىل تعبئددا رتينددري مويدد  مصددادة الطاقددا املتوددددة، مبددا يف ذلددك مركددي جددامل رمرفددق مندداة سددريل 

؛ رشدددب ا للققدددو لني ر ددداد للقدددامني اقدددل املقدددولني املتعددددد  األطدددراف رمدددن للتقويددد  مدددن املددددن 
ا  األ ضددر. ربشدداة مندددر  آ ددر إىل ب دد  ي ددن ألقدد  القطدداع ااددا ؛ رتشددويل بسددوا  ةب  املدد

رعريهددا مددن البلددداس الناميددا بس تدددير الطلدد  علددى الطاقددا مددن  دد   حتديددد برلويددات اً البلددداس  ددو 
على الطاقا كوسيلا ل لتفاف حو  مشد لا التقويد . ربشداة اً التنويل يف القطاعات األق  اعتقاد

رعريهددا مددن البلددداس الناميددا طفددرة يف مصددادة الطاقددا اً س  ددو إىل إم ا يددا بس حتقددق بقدد  البلدددااً بيضدد
 املتوددة بسوًة مبا بحرتت  ةلداس برةرةا الوسطى رالشرقيا يف ميداس ت نولوجيات املعلومات.

ربةددرت بحددد املندددرةني الصدد ت القا قددا ةددني الوقددود األحيددا أ رالقيقددا املضددافا يف القطدداع  -2٤
حددو  البنيددو  يف النددياقات املناسددبا. ربشدديد ةاألر  تدداد يف هدديا اليةاعددأ، رمددن مث منددامهت  يف الت

 الصدد على منامهت  يف النقاش ةشذس الوقود األحيا أ. 
رشددد مندددر  آ ددر علدى املندداعدة التقنيددا رتنقيدا القدددةات مددن بجد  رضددل مشدداةيل اسددت قاةيا  -2٥

ةلدددداس ااندددو  علدددى الصدددعيد رطنيدددا مقبولدددا مصدددرفياً، مبدددا يف ذلدددك عدددن طريدددق توثيدددق التعدددارس فيقدددا ةدددني 
 .ااقليقأ. رطل  مندر  آ ر مناعدة تقنيا من األر  تاد يف جما  الطاقا يف بق  البلداس  واً 

ربشددداة املتحدددارةرس يف م حظددداام ااتاميدددا رةدردهدددم علدددى القضدددايا الددديت طُرحدددس بثنددداء  -26
مشدرتكا. رةدا اجتداه  حلدوالً النقاش إىل بس تضري املندا  م دا  علدى املشداك  املشدرتكا الديت تندتوج  

كبدددرية لتحقيدددق اً  راضددد  إىل اففدددات الت ددداليف يف ت نولوجيدددات الطاقدددا املتودددددة ممدددا يتدددي  فرصددد
يف الطاقددا جتقددل ةالفعدد  ةددني مددواةد القطدداعني العددار اً طفددرات. رمعظددم اسددت قاةات بقدد  البلددداس  ددو 

ليتنددىن للوقيددل ادصددو   رااددا ، رال تدديا  القدددةة علددى حتقدد  ت دداليف ال درةدداء منددذلا مدقددا
إىل حتقيدق م اسد  كدربو يف بقدر  رقدس، ل دن اً عليدا. رادف العديد من مشاةيل الطاقا بيض

، ال يوجدد حد  سدحر  من ال تر إذكاء الدوعأ ةدادلو  احملليدا ذات الر يدا البعيددة األمدد. رب درياً 
صدر علدى قضدايا ادصدو  للتضل  على التحديات املتعلقا ةالطاقا، ةد  جمقوعدا مدن ادلدو  ال تقت

 .على الطاقا رتوليدها فقع، ة  التوتيل ركفاءة الطاقا رالتنق  املنتدار راقتصاد التدرير بيضاً 
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 تنظيميةالمسائل ال -ثالثاا  
  إقرار جدو  األتما  وتنظيم العمل -نلف 

 من جدر  األعقا ( 1)البند 
 شددددباط/ 6احيددددا املعقددددودة يف اعتقددددد جملددددج التودددداةة رالتنقيددددا يف جلنددددت  العامددددا االفتت -27
. رةندداء علددى TD/B/EX(64)/1جدددر  األعقددا  املمقددس للدددرةة كقددا يددرد يف الوثيقددا  2017 فربايددر

 ذلك، ضم جدر  بعقا  الدرةة التنفيييا البنود التاليا:
 إقراة جدر  األعقا  رتنظيم العق  -1
حتقيدق بقصدى  -: الطريدق إىل اادررن رمدا ةعدده 2016تقرير بق  البلدداس  دواً،  -2

 ما ي ن حتقيق 
 البنود األ رو اليت تتطل  من االج اهباذ إجراء ةشذ،ا -٣
 منا   ب رو -٤
 تقرير جملج التواةة رالتنقيا عن بعقا  درةت  التنفيييا الراةعا رالنتني -٥

 تقرير مجلس التجارة والتنمية تل نتما   ورت  التنفيذية الثالثة والستيل -باء 
 من جدر  األعقا ( ٥)البند 
بذس جملددج التودداةة رالتنقيددا، يف االنددا العامددا ااتاميددا، ةاسددت قا  التقريددر ةعددد ا تتددار  -28

 االجتقاع حتس سلطا الر يج راملقرة. 
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   المرفق

 (٤)الحضور  
 حضر الدرةة مم لو الدر  التاليا األعضاء يف جملج التواةة رالتنقيا: -1

 االحتاد الررسأ

 إثيوةيا
 بذةةيواس
 األةدس

 إكوادرة
 بلبا يا

 إ در ينيا
 برعندا

 ةاكنتاس

 الرباتي 
 ةرةادر 

 ةررا داة الن ر
 ةلضاةيا

 ةنض ديل
 ةولندا

 توعو

 تو ج

 اايا ر
 ااقدوةيا العرةيا النوةيا

   دوةيا مقدر يا اليوعوس فيا ساةقاً 

 جوةجيا
 جيبويت
 الننضا 

 النوداس

 سوينرا

 صرةيا

 الصني
 العرا 
 عقاس

 عاةوس
 عا ا

 فر نا
 الفلبني

 فنلندا
 كندا

 ال و ضو
 ال ويس

 كينيا

 لينوتو

 مدعشقر

 امل نيك

 النقنا
  يبا 

 هاييت
 اهلند

 الواليات املتحدة األمري يا

 الياةاس

 اليو اس
 رحضر الدرةة مم لو عضو املممر التال: -2

 ال رسأ الرسول
رحضر الدرةة مم لو الدرلا عري العضو التاليا، اليت تتقتل ةصفا مراقد  يف جملج التواةة  -٣

 رالتنقيا:
 نيدرلا فلنط

__________ 

 TD/B/EX(64)/INF.1. ا ظر املشاةكني، قا قا على رل ط ع تتضقن قا قا ادضوة هيه املشاةكني املنولني. (٤)
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 ركا س املنظقات اد وميا الدرليا التاليا مم لا يف الدرةة: -٤
 منظقا التعارس ااس مأ

 مركي اانو  
 االحتاد االقتصاد  رالنقد  لضر  بفريقيا 

 ركا س األجدية راهليئات رالربامص التاليا التاةعا لألمم املتحدة مم لا يف الدرةة: -٥
 اللونا االقتصاديا ألرةرةا

 ركا س الوكاالت املت صصا بر املنظقات ذات الصلا التاليا مم لا يف الدرةة: -6
 دةمنظقا األعييا راليةاعا لألمم املتح

 ركا س املنظقات عري اد وميا التاليا مم لا يف الدرةة: -7
 الفئا العاما

 املعدد الدرل للتنقيا املنتداما
    


